
 

 

 

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Όμιλος SABO: Φιλοξένησε τη φετινή «Business Day» στις εγκαταστάσεις του 

 

O Όμιλος SABO φιλοξένησε με μεγάλη χαρά στις εγκαταστάσεις του τη φετινή εκδήλωση «Business Day» που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας! 

 

Μια ομάδα νέων ταλαντούχων μηχανολόγων μηχανικών και επαγγελματιών έδωσαν δυναμικό «παρών» και 

μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, τα επιτεύγματα και τις φιλοδοξίες τους με τους επαγγελματίες του Ομίλου. Τα 

εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, συζήτησαν μαζί τους για τις νέες θέσεις εργασίας 

και την προοπτική εξέλιξης τους εντός της εταιρείας, επισημαίνοντας παράλληλα το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αυτής ως μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ελληνική βιομηχανία! 

 

Προτεραιότητά του Ομίλου SABO είναι η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και απασχόλησης δημιουργώντας 

αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες σταδιοδρομίας και οδηγώντας τους νέους στην λήψη ορθών επαγγελματικών 

αποφάσεων. 

 

Ο πρώην καθηγητής και διοργανωτής των Business Days κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος σχολίασε: «Ήταν μια από τις 

πιο καλά οργανωμένες Business Days που έχω παρευρεθεί. H SABO πραγματικά αποτελεί την επιτομή του 

ελληνικού επιχειρείν». 

 

#Sabo #sabosa #businessday 

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελεί 

έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της 

Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 350 

εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή 

έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

 

 

 

 

 

 



 

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου εγγυώνται 

λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service με άμεση τεχνική 

υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε Ιταλία, 

Ρουμανία & Βραζιλία.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  
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